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Virksomhetsplan for SAMAK 2016  

 

1 

SAMAKs vedtekter sier at «årsmøtene antar handlingsplanen for SAMAK».  
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Av SAMAKs aktivitet i 2015 kan nevnes: 

- Fire møter i parti- og LO-sekretærgruppen 

- Møte i EU-gruppen Brüssel 26. februar  

- Møte i utenriks- og sikkerhetspolitisk gruppe Stockholm 25. november 

- Fagseminar valgstrateger/kommunikasjonsfolk København 11. desember 

- Etablering av Nordenskolen, med oppstart 1. årgang i Stockholm 19.-20. 

november  

- Overføring av SAMAKs sekretariat fra Stockholm til Oslo 1. juli, og 

inngåelse av avtale mellom SAMAK, Arbeiderpartiet og LO Norge i den 

forbindelse. Sekretariatet er lokalisert i Arbeiderpartiet på Youngstorget. Ny 

generalsekretær etter Inger Segelström er Jan-Erik Støstad. 
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Overordnet bør virksomhetsplanen for 2016 bygge på at vi (1) skal følge opp 

NordMod2030 og Sørmarka-erklæringen fra Arbeiderkongressen 2014 og (2) 

sikre og videreutvikle den nordiske modellen i lys av betydelige utfordringer og 

muligheter, herunder følger av den aktuelle tilstrømmingen av asylsøkere. 
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Sørmarka-erklæringen følges opp i tråd med egen plan i 9 punkter vedtatt av 

parti- og LO-sekretærgruppen: 

1. Oppfølging av SAMAK-relevante «Vi vil»-punkter i Sørmarka-erklæringen. 

2. Tilbud om lansering av NordMod og Sørmarka-erklæringen i de enkelte land. 

3. Bruke NordMod og Sørmarka-erklæringen til å få den nordiske modellen 

bedre kjent internasjonalt. 



4. Bruke NordMod som input til å gå mer i dybden på ett eller et par temaer på 

SAMAKs årsmøte 2016. 

5. Forberede Arbeiderkongressen 2018. 

6. Bruke NordMod og Sørmarka-erklæringen til interne diskusjoner i parti og 

LO-sekretærgruppa om særlig viktige/krevende spørsmål. 

7. Utvikle fellesnordisk presentasjonsmateriale/maler fra NordMod og 

Sørmarka-erklæringen. 

8. Få på plass Nordenskolen og følge opp. 

9. Nasjonal faglig-politisk og den enkelte organisasjons bruk og oppfølging i 

fht. politikk-utvikling, mobilisering, utvikling av materiale og skolering. 
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I tillegg bør SAMAK i 2016, med NordMod og Sørmarka-erklæringen som 

plattformer, videreutvikle samarbeidet om og utviklingen av den nordiske 

modellen. Dette arbeidet bør gå i 2016, men også ha perspektiv fram mot 

Arbeiderkongressen i 2018.  

Bakgrunn:  

- Se NordMod2030 og Sørmarka-erklæring som plattformer for videre arbeid. 

- En mer usikker internasjonal situasjon. 

- Behov for en tydeligere fortelling om den nordiske modellen. 

Mål:  

- Sikre og utvikle den nordiske modellen i en turbulent fase, og herunder 

trygge og forbedre oppslutningen om arbeiderbevegelsens verdier og 

organisasjoner. 

Noen konkrete innsatsområder: 

- Utviklingen i Europa og den nordiske modellen 

- Følge opp felles nordisk arbeidsmarked, jf. behovet for å sikre et godt 

organisert arbeidsliv og utredning i Nordisk Ministerråd 

- Innvandring og integrering i Norden, med vekt på integrering i 

arbeidsmarkedet 

- Følge godt med på prosessene i FFC og LO Danmark om økt 

samarbeid/sammenslåing med andre organisasjoner  

- Politiske strategi og kommunikasjon, oppslutningen om verdier/partier og 

fagbevegelse 
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Tilråding: Virksomhetsplanen for SAMAK 2016 vedtas. 


